לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמיני

באתר "בינינו" :

פרשת שמיני
קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

(קישורים להורדה חינם)
למאגר עלוני

[לפי סדר א' ב']

אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שי"ח

משנתה של תורה

קול יעקב

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

[לפי סדר א' ב']

לצפיה בעשרות
דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

שיעורים על
פרשת שמיני

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:
[לחיצה על שורת הנושא ,תעביר אל מיקומו של הנושא]

באתר "בינינו" :

מאכלות אסורים
שאלות כשרות חדשות

למאגר עלוני

נדב ואביהו
השיכור בהלכה

פרשת השבוע

ספיה בידים

ומועדים
שאר עניני הפרשה...

(גם משנים

מענייני דיומא :חמץ לאחר הפסח

קודמות)

נושא בפרשה :מאכלות אסורים

הלכות חגבים בשו"ע עם ביאור הגרי"ח קנייבסקי (ואת החגב למינהו) [י ,ט] דברי שיח ,תשע"ג
בדיקת כשרות השחיטה ,האם היא מצוה? (ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור) [י ,י] זרע ברך ,תשע"ב
מאכלי נכרים ,פת עכו"ם ובישול עכו"ם ודיניהם (ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור) [י ,י] עולמות ,שז

באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

מצוות בדיקת סימני בהמה וחיה (זאת החיה אשר תאכלו) [יא ,ב-ג] המצוות בפרשה ,תשע"ו

מדוע נאסרו מאכלות האסורים רק לישראל?
האם החזיר עתיד להיות מותר באכילה?
יוסף ,תשע"ז האיחוד בחידוד ,תשע"ו

(זאת החיה אשר תאכלו) [יא ,ב-ג] שפת אמת ,תרמ"ה

[זאת התורה לא תהא מוחלפת] (ואת החזיר) [יא ,ז] אשכול

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

הקשר בין הגאולה העתידה ואיסור החזיר

(ואת החזיר) [יא ,ז] שבילי פנחס תשע"ג

סימני דגים לגבי חיות שיש בים [בעלי ידים ורגלים] (סנפיר וקשקשת במים ובנחלים אותם תאכלו) [יא,
ט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
אינו יודע אם לדג זה יש סנפיר וקשקשת או לא ,האם הולכים אחר הרוב? (סנפיר וקשקשת במים

לצפיה בעשרות
שיעורים על

ובנחלים אותם תאכלו) [יא ,ט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

פרשת שמיני
תולעי דגים המותרים והאסורים באכילה

(סנפיר וקשקשת במים ובנחלים אותם תאכלו) [יא ,ט] נוה

ההיכל ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

התולעים והחרקים האסורים והמותרים באכילה נוה ההיכל ,תשע"ה
מדוע החסידה היא עוף טמא? (וכל השרץ השורץ על הארץ) [יא ,יט] שלמים מציון ,תשע"ו מעדני אשר,
תשע"ו

למאגר עלוני

חצי שיעור בשרצים ששיעורו בכעדשה ,האם אסור מן התורה? (בשרץ השורץ על הארץ) [יא ,כט-ל]

פרשת השבוע

הגר"א עוזר ,תשע"ג

איסור סחורה בשרצים

[האם חכמים יכולים לאסור ,דבר המפורש בתורה להיתר] (וטמאים יהיו לכם)

[יא ,לח] הגר"א עוזר ,תשע"ג שלמים מציון ,תשע"ו

היתר אכילת הדבש הדונג והשעוה

ומועדים
(גם משנים

נוה ההיכל ,תשע"ז

מסחר במזון לא כשר [איסור סחורה בנבילות וטריפות מדאורייתא או מדרבנן ,בבעלי חיים שאינם
עומדים לאכילה ,מסחר שלא למטרות אכילה ,מכירת מאכלים באריזות סגורות ,היתר 'נזדמנו' לו ,איסור
סחורה במאכלים האסורים מדרבנן ,מכירת מזון שאינו כשר במרכולים ,שיווק שותפות או תיווך
בתעשיית המזון הלא כשר ,פועל פקיד שליח או מפקח בעסק כזה ,מסחר בחברה בע"מ ,אספקת מזון

קודמות)
באתר "בינינו" :

שאינו כשר לבתי חולים' ,מכירת' המסחר לגוי] (וטמאים יהיו לכם) [יא ,לח] עולמות ,שמ

תולעים וחרקים במזון

(וכל השרץ השורץ על הארץ) [יא ,מד] תורה והוראה ,תשע"ג

שלמים מציון,

תשע"ו פרי ביכורים ,תשע"ו

ניתן להעביר או

איסור שרצים ,ודין "בריה" (וכל השרץ השורץ על הארץ) [יא ,מד] הגר"א עוזר ,תשע"ג

להפיץ דף זה

שאלות כשרות חדשות

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

מסורת באכילת בעלי חיים [עופות ,בהמות ,חגבים ודגים ,עוף הנאכל במסורת ,הסתמכות על עדות
בכתב או ציורים ,תרנגול הודו ,עוף שידוע שאינו דורס ,הצורך במסורת בבהמה להיתר אכילה או לאבחנה
בין חיה לבהמה לגבי כיסוי הדם ,מנהגים סביב פר מזן ז'בו ,סימני המסורת בחגבים ,העתקת מסורת

יבוצעו בו
שינויים

לקהילות אחרות ,מסורת לגבי דגים ,דגים חדשים שעברו טיפול גנטי מדג לא כשר ,סעודת המסורת
בירושלים] עולמות ,רנא

נוה ההיכל ,תשע"ב תשע"ז

כשרות בשר מתאי גזע [בשר שפותח בתנאי מעבדה מרקמת שריר של פרה ,והותקן לאכילה ,האם מותר
באכילה רק מבהמה כשרה ,היוצא מן הטמא ,האם מותר להוציא את רקמת השריר מבהמה חיה ,אבר מן
החי ,מבהמה שלא נשטה כדין ,מאיברים שאינם מוגדרים 'בשר' ,האם המוצר הינו בשרי ,ביטול בשישים,
האם תא הוא מיא בעלמא ,האם תא אינו בר אכילה ,איסור אכילה על דבר שלא נראה בעין] (זאת הבהמה
אשר תאכלו) [יד ,ד] עולמות ,שצ
צליית כבד במכשיר חשמלי [ברוילר חשמלי ,אש שמחוץ לכלי ,מתחת גופי חימום ,גרילר המתהפך] (רק
הדם לא תאכלו) [יב ,טז] נוה ההיכל ,תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמיני

באתר "בינינו" :

מאכלות אסורים שנתייבשו [כשרות הג'לטין ,חלב שנתייבש בעור קיבת בהמה ,בשר יבש כעץ ,בישול
חוזר המרכך ,אכילת עור ועצמות של נבילות וטריפות' ,דרך אכילה' ,אכילת מוש"ק מדם חיה' ,פנים
חדשות' באו לכאן ,שינוי בידי אדם או באופן טבעי ,מאכלות אסורים שעובדו ונפסלו מאכילת כלב,
השבתם להיות ראויים לאכילה ,האם ג'לטין הוא בשרי ,ג'לטין בתרופות ,שרוולי נקניק המופקים מעור
נבילה] (זאת הבהמה אשר תאכלו) [יד ,ד] עולמות ,שעט

למאגר עלוני
פרשת השבוע

תנור מיקרוגל בהלכה [חימום מזון באמצעות קרינה אלקטרו מגנטית ,מהי 'אש' ,בליעה בדפנות ,דין
'זיעה' ,כיסוי הכלי ,שימוש במיקרוגל לבשרי וחלבי ,חימום פרווה במיקרוגל בשרי או חלבי ,הכשרת

ומועדים

מיקרוגל ,הכשרת כבד במיקרוגל ,בישולי עכו"ם ,מיקרוגל עם השחמה ,בישול ב'קרני גמא'] (לא תבשל
גדי בחלב אמו) [יד ,כא] עולמות ,שצד

(גם משנים

מסורת באכילת בעלי חיים [עופות ,בהמות ,חגבים ודגים ,עוף הנאכל במסורת ,הסתמכות על עדות
בכתב או ציורים ,תרנגול הודו ,עוף שידוע שאינו דורס ,הצורך במסורת בבהמה להיתר אכילה או לאבחנה
בין חיה לבהמה לגבי כיסוי הדם ,מנהגים סביב פר מזן ז'בו ,סימני המסורת בחגבים ,העתקת מסורת
לקהילות אחרות ,מסורת לגבי דגים ,דגים חדשים שעברו טיפול גנטי מדג לא כשר ,סעודת המסורת
בירושלים] (זאת הבהמה אשר תאכלו) [יד ,ד] עולמות ,רנא

קודמות)
באתר "בינינו" :

נוה ההיכל ,תשע"ב

קונטרס "מסורת טהרת עופות" [תרנגולי בראקל] ( 86עמ') מסורת טהרת העופות  ,תשע"ז
היתר אכילת תרנגולים מושבחים וביציהם [שינויים גנטיים ומשמעותם ההלכתית] (כל ציפור טהורה
תאכלו) [יד ,יא] נוה ההיכל ,תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

נושא בפרשה :נדב ואביהו

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

כפרת היום השמיני למילואים ,וחטא נדב ואביהו (וירא עליכם כבוד ה') [ט ,ו] נר יששכר ,תשע"ד
מיתת שני בני אהרן [מיתת נשיקה] (וימותו לפני ה') [י ,א] שבילי פנחס ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

כיצד לא נטמאו כלי המשכן בפטירת נדב ואביהו ,מטומאת אהל?

(וימותו לפני ה') [י ,ב] מעדני

אשר,תשע"ד

חטאם של נדב ואביהו כרצון לקרבה אלוקית והדבקות בשכינה

(וימתו לפני ה') [י ,ב] שיעורי הרב

רוזנבלום ,תש"ע

לצפיה בעשרות
שיעורים על

עונשם של נדב ואביהו מדין שתויי יין ,קודם שנצטוו על כך

(וימותו לפני ה') [י ,ב] מעדני אשר,

פרשת שמיני

תשע"ד
עונשם של נדב ואביהו מדין מורי הוראה בפני רבו ,באופן שמצילים אותו מאיסור (וימותו לפני ה')
[י ,ב] מעדני אשר ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ו תשע"ז

עונשם של נדב ואביהו ,הואיל ואהרן קרא שם לחמיו לפני אביו

באתר "בינינו" :

[וקיומו של מנהג זה] (וימותו לפני

ה') [י ,ב] מעדני אשר ,תשע"ו

עונשם של נדב ואביהו בדיני שמים ,קודם מלאת להם עשרים שנה

(וימותו לפני ה') [י ,ב] מעדני

אשר ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

אדם שאינו בוכה על מתו (וידום אהרן) [י ,כ] מעדני אשר ,תשע"ז

מדוע לא נטמאו אלעזר ואיתמר לאחיהם שהם משבעת הקרובים?

(ויקרא משה אל מישאל ואל

אלצפן) [י ,ד] מלאכת מחשבת ,תשע"ו

מיתת צדיקים כשריפת בית המקדש

ומועדים
(גם משנים

(ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה') [י ,ו]

אשכול יוסף ,תשע"ו תשע"ז מעדני אשר ,תשע"ד
האם עבדו בני אהרן במשכן באנינות? (ואכלתי חטאת היום) [י ,יט] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

קודמות)
באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :השיכור בהלכה
ניתן להעביר או
איסור כניסת שתויי יין לעזרה [כהנים וישראלים] (יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל
מועד וגו') [י ,ט] זרע ברך ,תשע"ו

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

הלכות שתיית יין לפוסקים ודיינים [הגדרת רמת השכרות] (יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם
אל אהל מועד וגו') [י ,ט] תורה והוראה ,תשע"ו נשיח בחוקיך ,תשע"ז
איסור הוראה לשתויי יין (ולהורות את בני ישראל) [יא ,מד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג תורה והוראה,
תשע"ו

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

איסור שתויי יין לכוהנים בזמנינו [שתיית יין לארבע כוסות] (ולהורות את בני ישראל) [יא ,מד] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ד תשע"ז

לצפיה בעשרות

שתיה ושכרות [בפורים ובשאר השנה] אמרי עזר ,תשע"ו

שתה יין בסעודת פורים ,האם מותר לו לענות בדבר הלכה?

שיעורים על

שמעתא עמיקתא ,תשע"ב

פרשת שמיני

חילק כספים מרובים לצדקה כשהיה שיכור ,האם חייבים להשיבם? פרי עמלינו ,תשע"ח

שמירת גופו של שיכור

דפי עיון ,תשע"ו מכתלי בית הדין ,תשע"ז פניני חשוקי חמד  -קובץ גיליונות,

תשע"ח (עמ' כה)

באתר "בינינו" :

שיכרות בהלכה [הגבול בין השתיה הראויה לבין השכרות המאוסה .מה הם המשקאות המשכרים [יין,
משקאות חריפים ,מיץ ענבים ,חלב] דין היינות בזמן הזה ,מי מוגדר כ'שיכור' ומי 'שתוי' .מיהו "שיכור
כלוט' ,ומה גדר 'שיכור מועט' .ההבדל בין 'שתוי' ל'שיכור' בהלכות תפילה ,קריאת שמע ,ברכת המזון,
הוראה ,הזיק בשכרותו  -בכל השנה בכלל ,ובפורים [או שעת שמחה] בפרט ,דברי מוסר] תורה והוראה,

למאגר עלוני

תשע"ד עולמות ,עז במשנת הפרשה ,תשע"ו

פרשת השבוע
ומועדים

נושא בפרשה :ספיה בידים

(גם משנים
איסור ספייה בידים לקטן ,הבאת סידור לבית כנסת במקום שאין עירוב [ספיה בידיים באיסור
דרבנן] (לא תאכלום) [יא ,מב] מעדני אשר ,תשע"ג הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

קודמות)
באתר "בינינו" :

איסור ספייה בידים לגדול [לעצמו] (לא תאכלום) [יא ,מב] כאיל תערוג ,תשע"ו

שביתת בנו ובהמתו בשבת [איסור ספיה בידים ,לא תאכילום מיוחד לשבת ,שביתת הארבה בשבת,
עשיית מלאכה ע"י קטן בשבת ,שביתת בנו כשביתת ידו ,בזמן תוספת שבת ,קטן העושה מעצמו] עומקא

ניתן להעביר או

דפרשה ,תשע"ז

אשפוז פגועי נפש במוסד נוצרי [טמטום ,ספיה בידים ,חרש אילם שניתן לחנכו ,שוטה שאין רפואה
לשטיונו ,רשע לפני המקום ,חסד לאומים חטאת] (ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי) [כ ,טו] נוה ההיכל,
תשע"ז

שיעורי ליל שישי  -ברכת יצחק ,תשע"ח

איסור האכלת ילדים ביום כיפור

[ספיה בידיים] (לא תאכלום) [יא ,מב] מעדני אשר ,תשע"ג

לתועלת הרבים
כאיל

תערוג ,תשע"ו
איסור האכלה האם חל גם בפיקוח נפש? [סדרי קדימות האכלת נבילה או שחיטה בשבת לחולה] (לא
תאכלום) [יא ,מב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

להפיץ דף זה

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

שאר עניני הפרשה:
לצפיה בעשרות
דיבור ושתיקה

(ולזקני ישראל ,ברש"י שעל פי הדיבור נכנס) [ט ,א] מדי שבת ,תשע"ו

המספר 'שמונה' כסמל להנהגה שמעל הטבע

[ומהותו של המושג 'שניות'] (ויהי ביום השמיני) [ט ,א]

שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א
מהות ההבדל בין הקורבנות שהקריב אהרון בחנוכת המזבח לבין הקורבנות שהקריבו בנ"י (קח

שיעורים על
פרשת שמיני

באתר "בינינו" :

לך עגל בן בקר ..ואיל לעולה) [ט ,ב] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד
מידת הביישנות (קרב אל המזבח ,ברש"י) [ט ,ז] מדי שבת בשבתו ,תשע"ז
'בל תוסיף' בברכת כהנים (וישא אהרן את ידיו) [ט ,כב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
נשיאת כפים לכהן שהרג טריפה (וישא אהרן את ידיו) [ט ,כב] אורות הגבעה ,תשע"ג

עמידה בברכת כהנים והלל

(וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם( [ט ,כב] אשר ליהודה ,תשע"ד

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

בניית המשכן ופירוקו בשמונת ימי המילואים ,וגם בשבת [סותר על מנת לבנות במקומו במלאכת
המשכן] (ויצאו ויברכו את ה' ,ברש"י) [ט ,כג] במשנת הפרשה ,תשע"ו
דין חינוך בבניין בית המקדש השלישי (יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל מועד וגו')
[י ,ט] הגר"א עוזר ,תשע"ג
איסורים הקשורים לביאת מקדש (וכבבואכם אל אוהל מועד) [י ,ט] עומקא דפרשה ,תשע"ד

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

מדוע אין מזכירין יציאת מצרים בהבדלה? (ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור) [י ,י] מעדני אשר ,תשע"ג
הקשר בין מחצית התיבות "דרש דרש" למחצית התיבות אות ו' ד"גחון" (ואת שעיר החטאת דרש
דרש משה) [י ,טז] שבילי פנחס ,תשע"ז

ניתן להעביר או

מנהג אכילת דגים בשבת (את זה תאכלו מכל אשר במים) [יא ,ט] במשנת הפרשה ,תשע"ד

להפיץ דף זה

הדרן עלך ,הכוח להודות בטעות (וישמע משה וייטב בעיניו .ברש"י) [יא ,כ] ממשנתה של תורה ,תשע"ד

טומאת אויר כלי חרס

(וכל כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו) [יא ,לג] הגר"א עוזר ,תשע"א

מקוה היצוק מבטון [שמעורבת בו פלדה המקבלת טומאה] איסור שרצים ,ודין "בריה" (אך מעיין ובור
מקוה מים יהיה טהור) [יא ,לז] נוה ההיכל ,תשע"ב

נטילת ידים על דבר שטיבולו במשקה
[יא ,לח] שלמים מציון ,תשע"ז

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

[בברכה ,ניגוב הפרי ,ניגוב הפרי בשבת] (וכי יותן מים על זרע)

שינויים

האם קיימת טומאת 'נבילה' בחיי הבהמה?

(הנגע בנבלתה יטמא עד הערב) [יא ,לט] שלמים מציון,

תשע"ו
איסור נבילה בבהמה טמאה (הנגע בנבלתה יטמא עד הערב) [יא ,לט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

מים אחרונים

[שכח ולא נטל ,האם יטול אח"כ ,נשים ,בזה"ז] (והתקדישתם והייתם קדושים) [יא ,מד]

לצפיה בעשרות
שיעורים על

מעדני אשר ,תשע"ו עומקא דפרשה ,תשע"ו

פרשת שמיני
מדוע אין מברכים על נט"י למים אחרונים? (והתקדישתם והייתם קדושים) [יא ,מד] מעדני אשר ,תשע"ג

ק"נ פרקי תהילים ,נגד היצר הרע ,המטהר את השרץ בק"נ טעמים

(וכל השרץ השורץ על הארץ)

באתר "בינינו" :

[יא ,מד] שבילי פנחס ,תשע"ד

למאגר עלוני

מענייני דיומא :חמץ לאחר הפסח

פרשת השבוע
חמץ רגיל ,או חמץ שהיה באחריותו ,ועבר עליו הפסח
חמץ שעבר עליו הפסח

ומועדים

מנחת אשר ,תשע"ד

פרי ביכורים תשע"ו

(גם משנים

קניית חמץ לאחר הפסח ברשת חנויות בבעלות אנשים שאינם שומרי מצוות

הרב יצחק רובין,

קהילת בני תורה הר נוף
כשרות ויסקי שעבר עליו הפסח [בדיוטי פרי בבעלות יהודי] עולמות ,שא

קודמות)
באתר "בינינו" :

'נטחן ונאפה לאחר הפסח' [משמעותו] עומק הפשט ,תשע"ו

חמץ של ילדים שנמצא אחר הפסח ,האם מותר באכילה [האם נכלל במכירת אב ,מי הוא הבעלים?]
עומק הפשט ,תשע"ו

ניתן להעביר או

שומר שלא מכר את החמץ שהופקד בידו [גזל מצות והחזירן אחר הפסח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

~

~

~

~

~

~

~

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,
יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

